
1 

CRAFFU CYFFREDINOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETH LEOL A THAI 
PAPUR TYSTIOLAETH 

Mae'r papur tystiolaeth hwn yn rhoi diweddariad ar y blaenoriaethau sy'n ymwneud 
ag elfennau llywodraeth leol o'm portffolio, gan gynnwys cyflawni ymrwymiadau'r 
Rhaglen Lywodraethu.  

Rhoi Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar waith 
Mae'r rhan fwyaf o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Deddf 
2021) bellach wedi cael ei rhoi ar waith. Daeth y darpariaethau a oedd yn weddill i 
rym ar 5 Mai ar gyfer gweinyddiaethau llywodraeth leol newydd. 

Hybu mynediad i lywodraeth leol 
Byddaf yn cyhoeddi'r setiau terfynol o ganllawiau sy'n ymwneud â diwygiadau a 
wnaed yn y Ddeddf i Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011 a darpariaethau newydd sy'n ymwneud â dyletswydd i annog 
cyfranogiad y cyhoedd, strategaethau ar gyfranogiad, cynlluniau deisebau a 
dyletswyddau newydd i hyrwyddo safonau ymddygiad moesegol uchel ar 
arweinyddion grwpiau gwleidyddol a Phwyllgorau Safonau yn fuan. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad 12 wythnos ar y canllawiau hyn ac maent wedi cael eu cydgynhyrchu 
â llywodraeth leol. 

Cyn hir, byddaf yn dechrau gwaith ar ystyried a ddylai fod yn ofynnol i gyfarfodydd 
awdurdod lleol pellach gael eu darlledu. Mae Deddf 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i 
brif gynghorau ddarlledu cyfarfodydd llawn y cyngor a byddaf yn gweithio gyda 
chynghorau ac yn ymgysylltu â'r cyhoedd ynghylch a ddylid estyn hyn. Ni waherddir 
cynghorau rhag darlledu cyfarfodydd eraill ac mae llawer yn gwneud hynny, felly 
bydd yn bwysig cydbwyso'r angen am ragor o reoliadau â chamau gweithredu 
gwirfoddol sydd eisoes yn cael eu cymryd. 

Bwriadaf hefyd ddechrau gwaith ar ymgynghori â llywodraeth leol, y cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill ynghylch a ddylai uwch-rolau eraill mewn llywodraeth leol fod yn 
agored i rannu swydd yn ogystal â swyddi'r cabinet. Gallai hyn, er enghraifft, 
gynnwys cadeiryddion pwyllgorau. 

Byddaf yn adolygu'r canllawiau interim a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2021 ar 
gyfarfodydd awdurdod lleol hybrid er mwyn adlewyrchu profiad cynghorau dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf. Fodd bynnag, ni ddisgwyliaf y bydd newidiadau mawr o 
ganlyniad i hynny ac mae'r adborth gan brif gynghorau yn gadarnhaol dros ben 
ynglŷn â'r hyblygrwydd a gynigir gan y newid hwn. 

Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
Mae pedwar cyd-bwyllgor corfforedig wedi cael eu sefydlu yn seiliedig ar yr 
ardaloedd daearyddol y gofynnwyd amdanynt gan lywodraeth leol ac sy'n 
adlewyrchu'r trefniadau cydweithredol rhanbarthol sy'n bodoli eisoes. Mae cyd-
bwyllgorau corfforedig yn un o'r diwygiadau strategol mwyaf arwyddocaol gan y 
Llywodraeth hon, sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau llywodraeth leol 
penodol, pwysig ar raddfa ranbarthol lle mae hynny'n gwneud synnwyr.  
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Darparodd Llywodraeth Cymru £1m i gefnogi'r broses o sefydlu cyd-bwyllgorau 
corfforedig yn 2021-22. Nod y cyllid yw cefnogi trefniadau cynllunio trosiannol 
rhanbarthol a'i gwneud yn bosibl i waith paratoi ar sefydlu cyd-bwyllgorau corfforedig 
ddechrau. 
 
O 30 Mehefin 2022, daeth yn ddyletswydd ar gyd-bwyllgorau corfforedig i baratoi 
Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol. Bellach, mae 
gan gyd-bwyllgorau corfforedig y pŵer i wneud unrhyw beth i wella neu hybu llesiant 
economaidd eu hardaloedd.  
 
Mae rhaglen waith wedi cael ei chynnal dros y flwyddyn diwethaf i roi'r fframwaith 
cyfreithiol sy'n sail i'r cyd-bwyllgorau corfforedig ar waith ac sy'n sicrhau eu bod yn 
gweithredu, ac yn cael eu trin, yn yr un ffordd ag awdurdodau lleol.  
  
Byddaf yn cyfarfod â Chadeiryddion ac Is-gadeiryddion pob un o'r cyd-bwyllgorau 
corfforedig i drafod eu cynnydd a'u huchelgais. Bydd hyn yn llywio'r broses 
ymgysylltu ehangach â'r cyd-bwyllgorau corfforedig yn y misoedd i ddod er mwyn 
cefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i'w rhoi ar waith.  
 
Y Gyfundrefn Perfformiad a Llywodraethu 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i 
bob cyngor yng Nghymru adolygu'n barhaus i ba raddau y mae'n cyflawni'r ‘gofynion 
perfformiad’, hynny yw, i ba raddau: 
 

• y mae'n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

• y mae'n defnyddio ei adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol, 

• y mae ei drefniadau llywodraethu yn effeithiol o ran cyflawni’r uchod. 
 
Cychwynnodd y ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus ar 1 Ebrill 2022. Mae 
hyn yn golygu bod yr hunanasesiadau cyntaf yn cael eu paratoi mewn perthynas â 
2021-22. Mae swyddogion wedi bod mewn cysylltiad â CLlLC i sicrhau bod arferion 
gorau a heriau wrth baratoi asesiadau yn cael eu rhannu. 
 
Caiff hunanasesiad ei ategu gan asesiad panel o berfformiad unwaith yn ystod cylch 
etholiadol, sy'n rhoi cyfle i geisio dirnadaethau allanol (heblaw am rai gan archwilwyr, 
rheoleiddwyr neu arolygwyr) ynglŷn â sut mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad.Dechreuodd y ddyletswydd i gynnal asesiad panel ar ôl yr etholiadau 
llywodraeth leol, sy'n golygu y bydd angen cynnal un cyn yr etholiadau llywodraeth 
leol nesaf. 
 
Cynghorau cymuned a thref 
Mae'r holl ddarpariaethau sy'n effeithio ar gynghorau cymuned a thref wedi dod i rym. 
Daeth y pŵer cymhwysedd cyffredinol i rym ar gyfer cynghorau cymuned cymwys o 5 
Mai 2022. Cyhoeddais ganllawiau statudol ar 10 Mehefin 2022 i helpu cynghorau 
cymuned a thref i gyflawni eu pwerau a'u dyletswyddau newydd o dan y Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).  
 
Mae'n ofynnol bellach i gynghorau cymuned gyhoeddi adroddiadau blynyddol cyn 
gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol a llunio 
cynlluniau hyfforddi – y disgwylir i'r cyntaf gael ei baratoi erbyn mis Tachwedd 2022. 
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Bydd y gofynion newydd i adrodd ar eu gwaith yn ei gwneud yn haws i gymunedau 
ddeall rôl a chyfraniad eu cyngor yn eu cymunedau.  
 
Adolygiadau Etholiadol 
Cafodd yr holl orchmynion ynglŷn ag adolygiadau etholiadol eu gwneud a'u rhoi ar 
waith cyn yr etholiadau ym mis Mai. Drwy wneud hyn bu modd i'r etholiadau gael eu 
cynnal ar sail ddiwygiedig, mawr ei hangen. Rwyf eisoes yn edrych tuag at y dyfodol 
ac wedi siarad ag awdurdodau lleol, CLlLC a Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth 
Leol Cymru ynglŷn â'r gwersi a ddysgwyd a gwelliannau y gellid eu gwneud i'r 
broses. Bwriadaf ymgynghori ar y cynigion hyn cyn gynted ag y bo modd. 
 
Amrywiaeth mewn Democratiaeth 
Cyhoeddais ddatganiad ar 8 Gorffennaf (Datganiad Ysgrifenedig: Amrywiaeth mewn 
Democratiaeth – Diweddariad (8 Gorffennaf 2022) | GOV.WALES) a roddodd y 
diweddaraf ar amrywiaeth mewn democratiaeth i'r aelodau. 
 
Cefnogi gwelliannau a arweinir gan y sector 
Mae gwaith amrywiol yn mynd rhagddo i gryfhau ymreolaeth ac effeithiolrwydd 
llywodraeth leol a'i helpu i wireddu'r uchelgeisiau yn y Rhaglen Lywodraethu. 
 
Rwyf wedi cytuno i ddarparu £800,000 i Raglen Cefnogi Gwelliant CLlLC i gefnogi 
gwelliannau corfforaethol a arweinir gan y sector o fewn cynghorau. Rwyf hefyd yn 
cyllido trawsnewidiad digidol drwy CLlLC. 
 
Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i feithrin gallu ac adnoddau cynghorau cymuned, 
yn enwedig o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu craidd.  
 
Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol 
Mae ymarfer cwmpasu gorchwyl a gorffen yn cael ei gynnal, sy'n cynnwys 
cydweithwyr o bob rhan o Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, CLlLC a 
Chymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru i ystyried y 
rhwystrau canfyddedig a'r meysydd allweddol a nodir yn feysydd sy'n achosi baich 
gweinyddol yn ddiangen. Y bwriad yw nodi cyfleoedd i newid rhai o'n prosesau a'n 
gofynion presennol a chytuno ar set o egwyddorion sylfaenol i lunio sut rydym yn 
diffinio'r angen am orbenion gweinyddol a gorbenion biwrocrataidd eraill i lywodraeth 
leol yn y dyfodol, a'u ffurf.  
 
Adolygu gweithio mewn partneriaeth ranbarthol yn barhaus â phartneriaid lleol  
Cyflwynodd yr Adolygiad o Bartneriaethau Strategol ei adroddiad ym mis Mehefin 
2020. Un o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'w argymhellion oedd y dylai 
ymdrechion i symleiddio trefniadau gweithio mewn partneriaeth gael eu harwain yn 
lleol. Argymhellodd y dylai partneriaethau lleol chwarae rôl weithredol yn y broses o 
gysoni partneriaethau yn eu hardal, gyda'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
(BGCau) a'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol (BPRhau) yn ymgymryd â rôl 
arweinyddiaeth strategol, a Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i hwyluso'r 
trafodaethau hyn. 
 
Mae pandemig COVID-19 wedi cyflymu cydweithio mewn rhai ardaloedd. Ceir 
enghreifftiau o rai trefniadau symlach megis uno'r BGCau yng Ngwent.  
 

https://gov.wales/written-statement-diversity-democracy-update
https://gov.wales/written-statement-diversity-democracy-update
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Fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio, rwy'n gweithio gyda'r Aelod Dynodedig i gynnal 
adolygiad cynhwysfawr o weithgarwch i ad-drefnu trefniadau partneriaeth rhanbarthol 
â'r partneriaethau strategol eu hunain. Byddwn yn casglu tystiolaeth ar weithgarwch 
a chynnydd wrth adolygu trefniadau partneriaeth; safbwyntiau ynglŷn â chyfleoedd a 
rhwystrau; ac opsiynau i wneud cynnydd yn gynt. 
 
Byddaf yn cyflwyno'r canfyddiadau i Gyngor Partneriaeth Cymru yn y flwyddyn 
newydd. 
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Diwygio'r Dreth Gyngor  
Mae cryn dipyn o gynnydd wedi cael ei wneud i gyflawni'r ymrwymiadau yn ein 
Rhaglen Lywodraethu i ddiwygio system y dreth gyngor er mwyn sicrhau system 
decach a mwy graddoledig, a chyflwyno'r achos dros drefniadau datganoli treth clir a 
sefydlog. Bydd newidiadau mawr eu hangen i drethi lleol, y dreth gyngor ac ardrethi 
annomestig yn cyfrannu tuag at Gymru gryfach, wyrddach a thecach a chânt eu 
cyflawni mewn cydweithrediad agos â llywodraeth leol.  
 
O ran treth gyngor decach, cyhoeddais Ymgynghoriad Cam 1 ar 12 Gorffennaf. Mae 
hwn yn ceisio barn ar becyn uchelgeisiol o ddiwygiadau i greu system fwy 
graddoledig, sy'n gyfredol ac sy'n ailgydbwyso'r baich treth mewn ffordd decach. 
Unwaith y byddaf wedi ystyried y safbwyntiau hyn, bydd Ymgynghoriad Cam 2 yn 
amlinellu'n fanylach y system dreth gyngor newydd a gynigir gennym maes o law. 
Rwyf wedi cydweithio drwy'r Cytundeb Cydweithio ac â chydweithwyr mewn 
llywodraeth leol i ennyn cefnogaeth gyffredinol i'r cynigion. Mae'r ymgynghoriad yn 
amlinellu map ffordd tuag at gyflwyno diwygiadau cychwynnol yn 2025, wrth inni 
barhau i ystyried diwygiadau mwy hanfodol dros gyfnod hwy ochr yn ochr â hynny.  
 
Ar 29 Mawrth, amlinellais raglen o ddiwygiadau i ardrethi annomestig i'w cyflwyno 
dros y pedair blynedd nesaf. Uchelgais Llywodraeth Cymru i greu Cymru gryfach, 
decach a gwyrddach yw'r sail dros unrhyw newidiadau posibl i'r system ardrethi 
annomestig. Rydym wedi gwrando ar alwadau gan randdeiliaid am ailbrisiadau 
amlach, er mwyn sicrhau bod y sylfaen drethu yn adlewyrchu'r amodau economaidd 
a'r amgylchedd y mae busnesau a sefydliadau yn gweithredu ynddo. Ein nod yw 
symud tuag at gylch ailbrisio bob tair blynedd ac rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer 
cylchoedd ailbrisio byrrach. Yn ystod yr hydref, byddwn yn ymgynghori ar amrywiaeth 
eang o gynigion i ddiwygio'r system ardrethi annomestig. 
 
Bydd yr ailbrisiad nesaf o ardrethi annomestig yng Nghymru yn dod yn weithredol ar 
1 Ebrill 2023 a bydd yn seiliedig ar werthoedd eiddo ar 1 Ebrill 2021. Gwnaethom 
symud dyddiad yr ailbrisiad i 2023 er mwyn sicrhau y bydd y gwerthoedd ardrethol y 
mae biliau ardrethi yn seiliedig arnynt yn adlewyrchu effaith y pandemig yn well. Nid 
yw newidiadau i werthoedd ardrethol o ganlyniad i'r ailbrisiad yn hysbys eto. Mae'r 
ailbrisiad yn cael ei gynnal gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn annibynnol ar 
Lywodraeth Cymru: bydd yn cyhoeddi rhestr ardrethi newydd ar ffurf ddrafft erbyn 
diwedd y flwyddyn hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu effaith y sylfaen drethu 
ac yn ystyried a fydd cymorth trosiannol yn briodol yn y dyfodol. 
 
Byddaf yn parhau i ymgysylltu'n agored ar y ddau faes gwaith, gan adeiladu ar y 
sylfaen dystiolaeth helaeth a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021 mewn Crynodeb o'r 
Canfyddiadau ynglŷn â Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru. 
 
Cyllid  
Mae'r Gyllideb Derfynol a gymeradwywyd ym mis Mawrth eleni yn nodi cyllidebau ar 
gyfer cyfnod tair blynedd yr adolygiad o wariant hyd at fis Mawrth 2025. O ran 
llywodraeth leol, rhoddodd hon setliad sylweddol uwch, gyda chynnydd o 9.4% yn 
gyffredinol ar gyfer 2022-23, sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth o bwysau a chyfleoedd a 
godwyd gan arweinwyr llywodraeth leol yn ystod fy nhrafodaethau gyda nhw. Roedd 
y setliad hwn yn benodol yn cynnwys cyllid i gydnabod costau ychwanegol cyflwyno'r 
Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal a'r penderfyniadau ynglŷn â chytundeb 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Ffairer-council-tax&data=05%7C01%7CESJWL.GovernmentBusiness%40gov.wales%7C60c9d1a142664811fd9e08da7a0b69cd%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637956486671804007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2sxATNtpWAr8cnLPw2zpEXsCdIGXU5kxLcWnpugvIq4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Freforming-local-government-finance-wales-summary-findings&data=05%7C01%7CESJWL.GovernmentBusiness%40gov.wales%7C60c9d1a142664811fd9e08da7a0b69cd%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637956486671804007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SEsZNahfH0zdlSHyiNOhJ83KWi6CAwTq%2B170kcB%2FS2U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Freforming-local-government-finance-wales-summary-findings&data=05%7C01%7CESJWL.GovernmentBusiness%40gov.wales%7C60c9d1a142664811fd9e08da7a0b69cd%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637956486671804007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SEsZNahfH0zdlSHyiNOhJ83KWi6CAwTq%2B170kcB%2FS2U%3D&reserved=0
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cyflogau 2021/22 i athrawon. Disgwylir i awdurdodau lleol reoli costau sy'n deillio o 
gytundeb cyflogau 2022/23 i athrawon a phenderfyniadau ar y cyd-drafodaethau 
ynglŷn â chyflog gweithlu awdurdodau lleol o fewn y cyllid cyffredinol hwn  
 
Nododd y gyllideb ffigurau dangosol ar gyfer 2023-24 a 2024-25 i gynorthwyo gyda 
gwaith cynllunio yn y tymor hwy. Nododd y gyllideb hefyd gyllid grant penodol gwerth 
dros £1.1bn ym mhob blwyddyn i awdurdodau lleol. Ar yr un pryd, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru hefyd ddiwygio a chynyddu'r Setliad Llywodraeth Leol ar gyfer 
2021-22 i ddarparu cyllid ychwanegol o £60m. Bwriad y cynnydd hwn yn ystod y 
flwyddyn oedd helpu awdurdodau i reoli gwasanaethau a chyllidebau yn fwy effeithiol 
dros y cyfnod o 2021-22 i 2024-25, yn enwedig yng nghyd-destun y pwysau 
chwyddiannol a oedd yn dod yn gynyddol amlwg bryd hynny; rhoi terfyn ar Gronfa 
Galedi Llywodraeth Leol a; cynorthwyo gyda'r gwaith a oedd yn mynd rhagddo i 
ddatgarboneiddio gwasanaethau ac ymateb i'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng 
natur.  
 
Mae'r cyd-destun hwn o ran chwyddiant yn codi'n sydyn wedi cael ei grisialu 
ymhellach gan adroddiad diweddaraf Pwyllgor Polisi Arian Banc Lloegr sy'n awgrymu 
chwyddiant o fwy na 13%. Mae awdurdodau lleol ac eraill yn parhau i nodi costau 
cynyddol ar gyfer gwasanaethau a disgwylir i effeithiau costau byw ar unigolion ac 
aelwydydd gynyddu'r galw am rai o wasanaethau awdurdodau lleol. Rwy'n parhau i 
ymgysylltu'n rheolaidd ag arweinwyr llywodraeth leol ynglŷn â hyn yn anffurfiol, ac yn 
ffurfiol drwy'r Cyngor Partneriaeth a'r Is-grŵp Cyllid. Ni fu unrhyw gydnabyddiaeth 
gan Lywodraeth y DU o'r pwysau hyn ar gyllideb Llywodraeth Cymru ei hun, na'r 
effeithiau ar wasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol na'r effeithiau ar unigolion ac 
aelwydydd ledled y wlad. Dyrennais yr holl gyllid a oedd ar gael imi yn ystod y 
gyllideb ddiwethaf, gan gadw cronfa wrth gefn ddarbodus yn unig sy'n cael ei 
defnyddio i ymateb yn ôl yr angen i flaenoriaethau megis yr argyfwng costau byw a'r 
ymateb i'r rhyfel yn Wcráin a'n hymrwymiadau fel cenedl noddfa.  
 
Wcráin 
Mae Gweinidogion eraill a minnau'n parhau i weithio'n agos gydag awdurdodau lleol 
o ran ein gwaith i gefnogi pobl sy'n ceisio lloches yng Nghymru o'r rhyfel sy'n parhau 
yn Wcráin. Rwyf am dalu teyrnged arbennig i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan 
lywodraeth leol, a phartneriaid eraill, i gyflawni'r dasg bwysig hon. Mae'r ymrwymiad 
gan swyddogion ac aelodau etholedig awdurdodau lleol i'r gwaith hwn yn 
ysbrydoledig. Yn dilyn etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai, cyfarfu fy nghyd-
Weinidogion a minnau ag arweinwyr awdurdodau lleol ar 9 Mehefin, 28 Gorffennaf a 
11 Awst i ailddatgan yr ymrwymiad a rannwn i'r ymdrechion hyn ac i gynllunio ar 
gyfer parhau ag ymateb Tîm Cymru. Fe'i trafodwyd hefyd mewn cyfarfod diweddar o 
Gyngor Partneriaeth Cymru ar 6 Gorffennaf. Mae swyddogion yn parhau i weithio'n 
agos gyda swyddogion llywodraeth leol ar yr ymateb o ddydd i ddydd, a hefyd wrth 
ddatblygu'r adnoddau a'r gallu a fydd eu hangen yn y tymor hwy i gefnogi pobl o'r 
adeg y maent yn cyrraedd Canolfan Groeso neu gartref lleol, hyd at fywyd sefydlog a 
llwyddiannus yng Nghymru.  
 
Sero Net 
Rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraeth leol i gefnogi a chyflymu'r cynnydd tuag 
at Sero Net erbyn 2030, sef uchelgais Cymru i'r sector cyhoeddus. Mae'n hanfodol 
bod yr ymatebion i'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur yn cael eu cydgysylltu, 
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gyda ffocws ar gyfnod pontio teg. Mae adroddiadau diweddar Archwilio Cymru ar 
ddatgarboneiddio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cydnabod y camau 
gweithredu cadarnhaol y mae cyrff cyhoeddus eisoes yn eu cymryd, ond maent yn 
cynghori bod angen gwneud newidiadau yn gyflymach a bod angen arweinyddiaeth 
gryf er mwyn gwireddu'r uchelgais cyffredinol.  
 
Rwyf wedi cytuno â llywodraeth leol y bydd newid yn yr hinsawdd yn eitem sefydlog 
ar yr agenda ar gyfer Cyngor Partneriaeth Cymru er mwyn cydnabod natur frys a 
phwysig y gwaith hwn. Mae'r Cyngor Partneriaeth yn goruchwylio gwaith grŵp 
strategol o brif weithredwyr llywodraeth leol, CLlLC, Cyfoeth Naturiol Cymru ac 
arbenigwyr allweddol eraill i roi trosolwg a chyfeiriad, gan gynnwys ar gyfer cyllid o 
£1.4m gan Lywodraeth Cymru (hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2024-25) i CLlLC 
i gyflwyno rhaglen gymorth i bob un o'r 22 o awdurdodau lleol. Mae'r rhaglen yn 
canolbwyntio ar rannu cyfeiriad, arferion gorau, gwersi a ddysgwyd, gyda'r egwyddor 
o leihau dyblygu i'r eithaf, gwneud y defnydd gorau posibl o adnoddau a gweithredu 
‘unwaith i Gymru’. Mae'r mwyafrif o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi datgan 
argyfwng hinsawdd ac mae pob un o'r 22 wedi rhoi cynlluniau gweithredu ar waith, y 
bydd y rhaglen yn eu helpu i'w hadolygu a'u datblygu cyn bod asesiad cyffredinol i 
fonitro cynnydd yn cael ei gynnal ddechrau'r flwyddyn nesaf. Rwyf wedi dyrannu 
£20m o gyfalaf ychwanegol bob blwyddyn ar gyfer y tair blwyddyn ariannol nesaf er 
mwyn helpu i gefnogi prosiectau allweddol gan awdurdodau lleol yn ychwanegol wrth 
gwrs at raglenni o dan bortffolios cyd-Weinidogion megis y cyllid ar gyfer Cymunedau 
Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.  
 
Y flwyddyn ddiwethaf, cyflwynodd pob awdurdod lleol ddata ar gyfer yr adroddiad 
cyffredinol ar allyriadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru a byddant yn gwneud yr un 
peth ym mis Medi eleni, a fydd yn rhoi llinell sylfaen hanfodol inni a modd i fonitro 
cynnydd. Drwy Banel y Strategaeth, datblygodd awdurdodau lleol eu hymrwymiadau 
heriol eu hunain a gafodd eu cynnwys yng nghynllun Cymru Sero Net hydref 
diwethaf, ac mae'r gwaith o gyflawni'r rhain yn mynd rhagddo.  
 
Er nad yw'r cyfrifoldeb am Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) wedi'i 
ddatganoli, rwy'n cydnabod y gall cronfeydd buddsoddi megis LGPS chwarae rôl 
bwysig o ran mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyflawni sero net. Rwy'n 
awyddus i weld mwy o gynnydd ar y mater pwysig hwn, a nodaf y cynnydd sydd 
eisoes yn cael ei wneud. Gwnaeth Llywodraeth Cymru gefnogi a chytuno ar gynnig a 
gyflwynwyd gerbron y Senedd ym mis Mai i weithio gyda'r sector cyhoeddus i gytuno 
ar strategaeth i ddatgarboneiddio pensiynau erbyn 2030, a thrwy hynny sicrhau eu 
bod yn unol â thargedau Sero Net presennol y sector cyhoeddus.  




